
 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  یسر إخوانكم في مركز البالغ لإلعالم أن یقدموا لكم
  

  
  

   ) ابو دجانة الصنعاني تقبلھ اهللا في الشھداء (حوار مع القائد المجاھد 
  
 متأثرا بجراحھ البلیغة وذلك إثر أنفجار حشوة كان یعدھا لتنفیذ عملیتھ 1431   جمادى األولى 25یث قتل عصرا ح

  البطولیة والمرتقبة في أعداء اهللا في مدینة كابل حیث كان یعد العدة بنفسھ
حسیبھ وال نزكي على ولكن قدر اهللا قد عجل لھ ما كان یتمنى فلقي الشھادة التي كان خریصا علیھا نحسبھ واهللا 

  . اهللا أحدا
  

وكان رحمھ اهللا خبیرا في مجال التفخیخ والمتفجرات وكان مرجعا للمجاھدین في ھذا المجال وأبدع وأحسن فیھ 
وترك خلفھ من الطالب الكثیر الذین حرصوا على كسب ھذا العلم وھذه الخبرة فنسال اهللا لھ القبول وان یتقبلھ في 

 البالغ ھذا اللقاء مع القائد المجاھد أبي دجانة الصنعاني تقبلھ اهللا وكان ھذا الحوار قبل علیین ولقد كان لمراسل
أیام من إعداده وتجھیزه للعملیة اإلستشھادیة المرتقبة والتي نسال اهللا ان یكون نال أجرھا ومھرھا من الحور 

  .الحسان 
  

   السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ:مراسل البالغ 
ناصر المجاھدین والصالة والسالم علي قائد المجاھدین وعلى آلھ وأصحابھ ومن اھتدي بھدیھ أجمعین الحمد هللا 

  وبعد؛
فالذین ھاجروا و ُأخرجوا من دیارھم وُأوذوا في سبیلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرّن عنھم (  :یقول اهللا جل وعال

وال تحسبن (وقال ) هللا واهللا عنده حسن الّثوابسیئاتھم وألدخلّنھم جنات تجري من تحتھا األنھار ثوابا من عند ا
  )الّذین ُقتلوا في سبیل اهللا أمواتا بل أحیاء عند رّبھم ُیرزقون

  
نتقدم إلیكم باسم مركز البالغ لإلعالم بالشكر الجزیل على _ أیدكم اهللا بنصره_األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني 

امكم على عملیتكم البطولیةوالتي تریدون اإلثخان بھا في أعداء اهللا إتاحة ھذ الفرصة للقاء بكم ومحاورتكم قبل إقد
وكذلك التحاور معكم في بعض األمور التي تنیر الطریق لمن سیأتي بعدكم ویواصل المسیرة بإذن اهللا وكذلك 
م نظرتكم لإلعالمنا الجھادي ورسالتكم لھ ونرید معرفة ما بجعبتكم من كلمات ألھل فلسطین خاصة وإلى اھلك

  .وأبنائكم وإلى العالم أجمع
  

  ..وبإسم اهللا نبدأ الحوار
  

   بطاقة تعریف بكم أخانا الحبیب ؟ :مراسل البالغ
الحمد هللا رب العالمین ناصر المجاھدین وخاذل المرجفین والصالة والسالم  : األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

م الشكر واالمتنان ألعضاء منتدیات الفلوجة اإلسالمیة على رسولھ الكریم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد أوال أقد
َوالَِّذیَن {: بإتاحة الفرصة لي وأسأل اهللا أن یوفقھم ویحفظھم من عیون عدوھم ویبارك في جھدھم قال تعالى

  }َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن
قاء قائد الحملي من یمن اإلیمان والحكمة من أبناء محافظة حجة مدیریة خیران بني حملة أخوكم أبو حاتم محمد ن

من خریج جامعة صنعاء ومدرسا بوزارة التربیة والتعلیم وتلقیت العلم الشرعي في جامعة اإلیمان التي یرأسھا 
  متزوج ولي بنت وولدان..الشیخ عبد المجید الزنداني

  
   دفعك للنفیر إلى أرض الجھاد ؟ أخي ما الذي :مراسل البالغ

 استجابة ألمر اهللا الذي دعانا في كتابھ الكریم للنفیر في سبیلھ ولنصرة إخواننا  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
   .المسلمین في أرض أفغانستان

  



   من ھم أكثر المشایخ الذین تأثرت بھم ؟ :مراسل البالغ
النسبة للمشایخ في الیمن منھم الشیخ الفاضل حسین بن شعیب والشیخ عبد  ب :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

المجید الزنداني والشیخ عبد المجید الریمي والشیخ محمد الصادق والشیخ عبد اهللا الحاشدي والشیخ عبد الوھاب 
خ منصور الدیلمي أما من مشایخ ساحة الجھاد فالشیخ أبو یحیى اللیبي والشیخ أبو الولید األنصاري والشی

  الشامي رحمھ اهللا والشیخ أبو سلیمان العتیبي رحمھ اهللا
  

   ما ھي أكثر الكتب التي تطالعھا وتعید مطالعتھا وتنصح المسلمین بمطالعتھا ؟ :مراسل البالغ
 الكتب التي تھتم بفقھ الجھاد و الكتب التي توضح المرتدین وحالھم والكتب  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

  .كریة خاصة الموسوعة الجھادیة والمنشورات الخاصة بعلم المتفجرات العس
  

  ما مدى تأثرك بما یحصل في العالم اإلسالمي ؟ : مراسل البالغ
إننا لما نشاھده الیوم من تكالب األعداء على بالد اإلسالم وتخاذل المسلمین   :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
ذا الدین نحزن لذلك ونزداد ثقة باهللا والسیر الجاد في طریق دفع األعداء المعتدین من عدم القیام بواجبھم تجاه ھ

  .على دیار اإلسالم واإللحاح في الدعاء إلى اهللا أن یثبتنا على طریق العز والتمكین في سبیلھ 
  

  ؟.. كیف ترى حال شباب المسلمین وماذا تقول لھم :مراسل البالغ
 حال شباب المسلمین یندى لھ الجبین ألنھم في سبات عمیق وأقول لھم متى  :نياألخ المجاھد أبا دجانة الصنعا

تتركون الغفلة وتصحون من سباتكم ثم تقومون بالواجب الذي أمركم اهللا بھ من النصرة إلخوانكم المسلمین في 
   .أفغانستان والعراق والصومال وغیرھم من جبھات القتال

  
  ؟ .. قدم على ھذه العملیة ما ھو شعورك وأنت م :مراسل البالغ

 الحمد هللا أشعر بسعادة ال یعلم بھا إال اهللا كیف ال وھي لقاء األحبة محمد  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
   وصحبھ

  
   ھل من الممكن أن یؤخرك تفكیرك بأھلك وأوالدك عن تنفیذ العملیة ؟ :مراسل البالغ

ي باهللا كبیرة واهللا سبحانھ وتعالى لن یضیعھم أبدا وقد اتصلت بزوجتي  ال فثقت :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
وطلبت منھا اإللحاح في الدعاء هللا بأن یرزقني الشھادة مقبال غیر مدبر فوعدتني بذلك فجزاھا اهللا خیرا وأسأل 

  . اهللا أن یجمعني بھم في مستقر رحمتھ 
  

  ؟..على العملیة ھل تشعر بتراجع في نفسك عن اإلقدام  :مراسل البالغ
   ال لیس في نفسي أي تراجع أو ضعف بل أحزن كثیرا في تأخیر ذلك  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

  
   ھل انتابك أي شعور بالتردد من أجل عدم تنفیذ ھذا العمل؟  :مراسل البالغ

نھ المیسر والموفق في ھذا  ال بالعكس أحزن كثیرا على التأخیر واهللا سبحا :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
  العمل

  
   طبیعة العملیة وكیفیتھا ؟  :مراسل البالغ

 العملیة نحن وعدنا الكافرین عند مقتل أخینا غزوان الیمني أننا سوف نرد  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
  ھول لوقتھ الصاع بالصاعین وھذه العملیة إن شاء اهللا تكون درسا للكافرین لن ینسوه أما الكیف فمج

  
   ما الذي یدفعك لھذا العمل أخي ؟  :مراسل البالغ

 أقوم بھذا العمل دفاعا عن حوزة اإلسالم ونصرة للمظلومین وفداء لھذا الدین  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
  .وانتقاما لشھدائنا األبرار

  
  
  
  
  



ضوع لعل فیھ الفائدة الكبیرة لمن سیأتي من بعدكم األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني اآلن نرید األنتقال بك إلى مو
ولعل كلماتكم تكون لھا األثر الكبیر في نفوس من یطلع علیھا لذلك نتوجھ إلیك ببعض ما یدور في خلدنا من أسئلة 

  .بارك اهللا فیكم
  

   نرید منك كلمة عن حیاة الجھاد وما فیھا من أحوال ؟ :مراسل البالغ
 أقول وباهللا التوفیق یكفي أن الجھاد والنفیر إلیھ یعتبر تطبیقا ومعایشة ألحوال  :لصنعانياألخ المجاھد أبا دجانة ا

الصحابة والنبي صلى اهللا علیھ وسلم وأن اهللا ھو الذي أجزل األجر والثواب للمجاھدین في سبیلھ ثم یعیش 
ا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع َوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَن{المجاھدون في عزة وكرامة سعة وانشراح في الصدر 

  }اْلُمْحِسِنیَن
  

 نسمع الكثیر من األخبار التي یدعي فیھا أعداء اهللا بأنھم حققوا انتصارات ھل ھذا صحیح وما  :مراسل البالغ
  رأیكم بذلك؟ 

ألرض لكي یحتمون فیھا من ضربات  نعم انتصارات في تكثیر الخنادق لھم في ا :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
  المجاھدین الیوم قوة الكفر ھنا في أفغانستان الیخرجون من مالجئھم 

وإذا خرجوا فمشیا على األقدام أو في الطیران بسبب وجود المجاھدین أمامھم وفي رأیي أن ھذا ) معسكراتھم(
   واهللا المستعاندجل لألمة حتى یزید الضعف في قلوب أصدقائھم والذل في قلوب المرجفین

  

   وضح لنا طبیعة حیاة المجاھد في أرض الجھاد؟ :مراسل البالغ
 الحمد هللا حیاة المجاھدین حیاة العز والكرامة ونفوسھم في سعادة ال یعلمھا إال  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

  .اهللا وكل یوم یزدادون قوة وشجاعة وإقدام على دحر عباد الصلیب وأذنابھم 
  
   ما ھي العالقة التي تربط المجاھدین مع بعضھم البعض ؟ :اسل البالغمر

 العالقة عالقة اإلیمان والحب في اهللا والسیر في خندق واحد ضد أعداء اهللا  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
  } َمْرُصوٌصِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِلِھ َصفا َكَأنَُّھْم ُبْنَیاٌن{

 بخبرتكم أخي وبما أنكم في أرض الجھاد ھل یشكل المجاھدون العرب أي حمل على الجھاد في  :مراسل البالغ
  أفغانستان؟ 

 ال بالعكس العرب ھنا مثل اإلنارة تضيء الطریق للسالكین أمس یطلب مني  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
لعرب إلى والیة كابیسا وقبلھا احد أمراء قندوز انتظر عندي كثیرا لكي احد أمراء الطالبان أن أرسل معھ احد ا

أرسل معھ واحد عربي إلى قندوز وھكذا ألن العربي یجعل الناس حتى العوام ینصرون المجاھدین في أحد التجوال 
ي بعض الوالیات قبل المغرب مررنا بأحد البیوت فطلبت منھم طعام فخرج إلي رجل كبیر في السن وعندما ف

سألني من أنت قلت لھ عربي مجاھد فأجھش بالبكاء طول الوقت ویدعو لنا وأكرمنا وأدخلنا إلى بیتھ للنوم رغم 
  .المخاطر

  
  ادیة ینفرون إلى أرض الجھاد ما تعلیقكم على ذلك؟  نرى بأن الكثیر من أعضاء المنتدیات الجھ :مراسل البالغ

 ھذا من فضل اهللا على من یشاء ولما یلمسون من حاجة المجاھدین لھم  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
   }َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِضَیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي {واستجابة ألمر اهللا الذي أمر بالنفیر

  
  

   ما ھو دور المنتدیات الجھادیة وأثرھا على المجاھدین في بالد خرسان؟  :مراسل البالغ
 الحمد هللا دورھا عظیم جدا وأثرھا طیب وخاصة منتدیات الفلوجة اإلسالمیة كل  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

ا یعرف المنتدیات وخاصة الفلوجة ویستفیدون من إصدارتھا وأخبارھا خاصة أخبار المجاھدین العرب عندم
  العراق والیمن والصومال وأرض الحرمین والجزائر وغیرھم

  
   رسالة توجھھا ألعضاء المنتدیات الجھادیة؟  :مراسل البالغ

 العدو واعلموا أنكم على خیر  أقول لھم ضاعفوا من جھدكم وادفعوا مؤامرات :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
  من اهللا 

  



نتوقف ھنا أخي الحبیب أبا دجانة لنرى مدى رؤیتكم لإلعالمنا الجھادي وكذلك لإللقاء نظرة على مدى فاعلیة 
  .عملیة أبي دجانة الخرساني وما مدى عالقتكم بالمجاھد والقائد غزوان الیمني تقبلھم اهللا في الشھداء

  
  حال اإلعالم الجھادي أخي وھل أنت راض عنھ؟ كیف ترى  :مراسل البالغ

 الحمد هللا اإلعالم الجھادي أصبح جید فعلى المتخصصون فیھ أن یرفعوا من  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
مستواه ولیعلموا أنھم على خیر أما أنني راضي عنھ فلیس أنا ممن یقوم ذلك أو یرضى عنھ أنا قلیل االھتمام بھ 

  تفخیخ والعبوات الناسفة واألحزمة المتفجرة تسألني أجیبك عنھا ومجالي ھو ال
  

  .. رسالة توجھھا إلعالمنا الجھادي :مراسل البالغ
 بالنسبة إلعالمنا الجھادي أقول لھم النصر قادم فزیدوا من إصدارتكم واختاروا  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

  ھاد وأمر الجھاد وبارك اهللا في كل مخلص لھذا الدین المناسب للناس الكثیر الفائدة واھتموا بالج
  

  .. ما أثر عملیة أبي دجانة تقبلھ اهللا وما لھا من تأثیرعلى أرض الواقع :مراسل البالغ
 الحمد هللا أثرھا یشھد بھ العدو قبل الصدیق وزاد الخوف والجبن في صفوف  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

  جنود عباد الصلیب
  

   بما أنھ كان لك عالقة وطیدة مع الشھید أبا دجانة نرید منك نبذة عنھ ؟ :ل البالغمراس
أخ كریم محب لخدمة إخوانھ ما رأیتھ إال ) ھمام البلوي( أبو دجانة الخراساني  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

ئد طبیب مأل حب خدمة إخوانھ وھو مبتسم في وجھ إخوانھ شدید الحیاء كثیر الصیام والصالة وعدم الكالم الزا
قلبھ ال یرى أحد المجاھدین مریض إال سارع في عالجھ ففي لیلة شدیدة البرودة كنت معھ في مكان واحد فمرضت 
فسارع بالكشف علي وعندما عرف أنني أحتاج العالج ولیس لدیھ ذلك العالج سارع في الخروج في البرد القارس 

الدواء وكنت أالحظ علیھ كثرة التفكیر فكنت أسألھ عن سبب ذلك فقال ال شيء لیأتي إلي بالعالج ثم أعطاني ذلك 
وعندما استشارني في حزامھ الناسف ومدى قوتھ فلما جاوبتھ فرح بذلك الجواب أشد الفرح فرحمھ اهللا رحمة 

  .واسعة وأسأل اهللا أن یجمعني بھ الفردوس األعلى إنھ على ذلك قدیر 
  

  شھید غزوان الیمني ؟ نبذة عن ال :مراسل البالغ
 ذلك البطل الذي مأل قلبھ حب الجھاد والتخطیط للعملیات الضخمة التي تقھر  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

العدو غزوان الیمني أخي ورفیق دربي عشت معھ فترة من الزمن فلم أسمع منھ وأرى إال كیف نبدي فنون القتال 
 التي قتل فیھا تكلم معي حول كیف نوجد بارود قوي للسیارات االستشھادیة ضد عباد الصلیب وحلفائھم ففي اللیلة

والعبوات الناسفة وكیف نبین لألمة وعلمائھم أحوال الجھاد والمجاھدین وكیف یقومون بواجبھم من نصرة 
جمعنا بھ في إخوانھم بالنفس والمال لكن قدر اهللا ومشیئتھ حالت بین أمنیاتھ فرحمة اهللا علیھ وأسألھ سبحانھ أن ی

  .جنات عدن عند ملیك مقتدر 
  
  
  

إسمح لنا أخي في نھایة لقائنا معكم أن نفتح لكم المجال لتوجیھ رسائلكم إلى من ترغبون في ذلك ولعلھا تجد أذنا 
   صاغیة وقلوبا واعیة

  
   رسالتك إلى أھلنا في فلسطین؟ :مراسل البالغ

في فلسطین واهللا لن نخذلكم أبدا وجھادنا في أفغانستان وعیوننا  أقول ألھلنا :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني 
فصبرا إخوتي فالنصر , علیكم وسوف یأتي الیوم الذي نحرر فیھ األقصى ونذبح أبناء القردة والخنازیر الیھود

  .قریب والفتح قادم 
  

   رسالتكم إلى كل مسلم غیور على ھذا الدین ؟ :مراسل البالغ
 أقول وباهللا التوفیق یا من رضي باهللا ربا وباإلسالم دینا اهللا اهللا في ھذا الدین  :ة الصنعانياألخ المجاھد أبا دجان

حسب المكان الذي تعیش فیھ فمن لم یستطع ) جھاد الدفع(والقیام بواجب الجھاد الذي فرضھ اهللا على كل مسلم 
ھ بیده كل شيء إذا أراده یقول لھ كن الخروج للنفیر إلى ساحات الجھاد فمن مكانھ علیھ أن یجاھد واهللا سبحان

  .فیكون فال تخافوا من بطش الظالمین وكید الكافرین وأسأل اهللا الثبات والعون منھ سبحانھ 
  



  . طبعا كنت مدرسا ولك طالب كثر ما نصیحتك لھم؟ وماذا تقول لزمالئك المدرسین؟  :مراسل البالغ
ل طالب درس لدي بأن یسامحني ویدعو لي ویبذل األسباب  أنصح وأوصي ك :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

في القیام بأمور الدین وخاصة النفیر إلى ساحات الجھاد أو االلتحاق بالمجاھدین وأقول لكل مدرس یتقى في ھذا 
  . الدین وقم بواجبك بإرشاد الناس بالقیام بواجب الجھاد ونصرة المجاھدین 

  
  ء المنتدیات الجھادیة؟  رسالة توجھھا ألعضا :مراسل البالغ

 أقول لھم ضاعفوا من جھدكم وادفعوا مؤامرات العدو واعلموا أنكم على خیر  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
  من اهللا 

  
   رسالتكم و نصیحتكم لنا ولكل من یطلع على ھذه المقابلة ؟ :مراسل البالغ

ل من یقرأ ھذا أوال الدعاء لي ألنني اآلن في حاجة ماسة  أما نصیحتي لكم ولك :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني
للدعاء ثم أقول لكم اهللا اهللا في ھذا الدین ال ینتھك وفیكم عرق ینبض فمن استطاع منكم أن ینصر ھذا الدین فلیبدأ 

في من وقتھ كل حسب مكانھ ولیس استطاعتھ الن إبلیس اللعین جعل في الناس التفكیر عدم االستطاعة الكافرین 
كل مكان ولیس بس أفغانستان وكذلك المرتدین فقاتلوھم على بركة اهللا وال یخذلكم الشیطان اللعین ومن جاھد 

  .فإنما یجاھد لنفسھ
  

   الرسالة التي توجھھا للعالم وخصوصا العالم الغربي المنھزم؟  :مراسل البالغ
منا وإال السیف بیننا سوف نقاتلكم ونقتلكم في  نعم أقول لھم أسلموا تسلمون  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

أي مكان انتم فیھ ال نخاف من أسلحتكم أو حكوماتكم أو أنكم تعطون الجزیة عن ید وأنتم صاغرون وأقول للیھود 
  اإلسالم قادم والمجاھدون قادمون ووعد رسولنا أوشك قربھ إن شاء اهللا 

  
  
  

  م لألبنائكم وكلمتكم األخیرة للمجاھدین في یمن اإلیمان والحكمةحفظكم اهللا وسددكم وسھل أموركم وختاما وصیتك
  

   ما ھي رسالتك ألھلك ومحبیك؟؟ :مراسل البالغ
 أما أھلي فأقول لھم اصبروا واحتسبوا وكونوا أنصارًا للمجاھدین واخدموا ھذا  :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

لدین وسامحوني على ما بدر مني تجاھكم وادعوا لي الني محتاج الدین ولكل أحبابي أقول لھم اهللا اهللا في ھذا ا
لذلك ثم أقول لكم الجھاد الجھاد وال تصدقوا علماء السوء والسلطان وبادروا بالنفیر إلى ساحات القتال فالنصر 

  قریب وكونوا أنصار اهللا
  

   وصیتكم ألبنائك من بعدك؟  :مراسل البالغ
 أما انتم أبنائي األحباب وزوجتي الصابرة اسأل اهللا أن یجمعني بكم في مستقر : األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

رحمتھ وان كنتم حرمتم من اللقاء بي في الدنیا فاللقاء إن شاء اهللا الجنة وال تحزنوا من عدم توفیر لكم 
و الرزاق ویا المصاریف الالزمة من مأكل ومشرب وإیجار بیت فاهللا لن یضیعكم علیكم بالدعاء لھ سبحانھ فھ

  أوالدي وفلذة كبدي إن كنتم كبرتم فال تختاروا أي طریق إال طریق أبیكم وھو طریق الجھاد في سبیل اهللا 
  

  . كلمة أخیرة توجھھا للمجاھدین في یمن اإلیمان والحكمة  :مراسل البالغ
د واالجتھاد في مقارعة العدو  یا أسود الجبال ویا كتائب التوحید علیكم بالج :األخ المجاھد أبا دجانة الصنعاني

وأن تنوعوا من األسالیب والفنون الجھادیة تجاه عدوكم واعلموا أن النصر مع الصبر والفتح قریب إن شاء 
  وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وسلم تسلیما كثیرا كثیرا السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ.اهللا
  

  لھذا الحوار ونسأل اهللا أن یتمم عملكم على خیرنشكر لك أخي أن فتحت لنا المجال 
  .وأن یتقبلكم في سبیلھ وأن یحشركم مع األنبیاء والصدیقین والشھداء

  
  
  
  

  
  



  
  
  
  

  أدعوا إلخوانكم
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